
       

Agenda 

1 t/m 12 feb  Toets weken Cito, worden verplaatst 
5 februari   Studiedag, geen online-lessen vandaag 
15 t/m 19 februari Voortgezet Onderwijs gesprekken groep 8 
19 februari   Rapport 
19 februari   Het volgende Wisseltje komt uit 
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
8 t/m 12 maart  Kwartiergesprekken groep 1 t/m 7, worden 1 week verplaatst! 
 
 
Nieuws van de directie 
Ik had zo gehoopt hier te kunnen schrijven dat we 
gelukkig weer met alle kinderen op school zijn. In 
eerste instantie leek dat nog te lukken, de scholen 
konden waarschijnlijk open op 25 januari. Helaas is de 
praktijk toch anders, we zitten nog steeds allemaal 
thuis. De juffen en meester missen het heel erg, 
lesgeven in een klaslokaal vol met kinderen is wat ze 
het allerliefst doen. Van veel kinderen horen we dat 
het thuis bezig zijn met de lessen gerust wel gaat, maar 
dat het veel fijner is om met de andere klasgenootjes 
samen op school te zijn. Ook voor u als ouder is het geen gemakkelijke opgave. 
Thuisonderwijs organiseren in combinatie met werk, het huishouden en alle andere 
verplichtingen is een flinke opgave. 
 
Kortom, we zijn allemaal wel toe aan het moment dat de scholen weer open mogen. Onze 
hoop is nu gevestigd op de persconferentie van 2 februari. Hopelijk wordt daarin 
aangegeven dat het veilig is om de basisscholen weer te openen. Op 3 februari staat een 
overleg met alle directeuren van ons bestuur gepland om dit met elkaar te bespreken. Zo 
snel mogelijk daarna ontvangt u een brief van ons met daarin de consequenties die voor 
onze school gelden.  We hopen dat we op 8 februari weer open mogen. 
 

 



In ieder geval verzorgen we als school tot en met 5 februari thuisonderwijs. Via de mail 
hebben we al verschillende reacties van ouders op onze keuze van thuisonderwijs 
ontvangen. Het merendeel van de reacties is positief, een enkeling had een kritische vraag 
of opmerking. Uiteraard gaan we in de MR onze manier van werken nog evalueren. Daarin 
nemen we ook graag uw mening mee. Als u nog opmerkingen, tops of tips heeft, kunt u 
deze mailen naar carola.vandereng@isobscholen.nl . 
 
Wisseling bij de Zebra-groep 
Na een lange periode van ziek zijn en haar conditie weer opbouwen, 
is juf Simone inmiddels alweer flink wat uren per week op school aan 
het werk. Het gaat steeds beter met haar. Zo langzamerhand neemt 
ze de verantwoordelijkheid voor de groep, op haar werkdagen, weer 
op zich. Daarmee gaat er binnen de groep juffen van de Zebra’s wat verschuiven en dat valt 
toevallig samen met het vertrek van juf Eefje. Eefje heeft een baan gevonden op 
basisschool Columbus, een school voor daltononderwijs in Heerhugowaard. Zij start daar 
per 1 maart, direct na de voorjaarsvakantie. Voor ons jammer, we gaan haar namelijk zeker 
missen, maar voor haar een heel mooie kans. We wensen haar veel succes en geluk op haar 
nieuwe school! Juf Simone en juf Duriye zijn vanaf de voorjaarsvakantie de twee vaste 
juffen van de Zebragroep. 
 

Toets weken Cito worden verplaatst 
Normaal gesproken starten we eind januari met het afnemen van 
de Citotoetsen. Ondanks de schoolsluiting hebben we dit met de 
kinderen van groep 8 wel gedaan. Deze kinderen zijn de afgelopen 
week in kleine groepjes op school geweest. Voor de kinderen van 
groep 8 is de toets belangrijk in verband met het definitieve 

advies voor het voortgezet onderwijs, dat voor 1 maart gegeven moet zijn. Voor de 
kinderen van groep 3 t/m 7 zijn deze toetsen uiteraard ook belangrijk, we gaan ze daarom 
zeker nog afnemen. Als de scholen weer open gaan, geven we eerst een week gewoon les, 
daarna gaan we starten met het afnemen van de toetsen. 
 
Studiedag  
Heeft u hem al in de agenda staan? Op vrijdag 5 februari krijgen de kinderen geen online-
les, de leerkrachten hebben dan een studiedag. Ook de noodopvang is deze dag gesloten. 
Als u gebruikt maakt van de opvang bij Kidsbest, dan kunnen de kinderen daar uiteraard 
wel terecht. Op deze dag zouden we verder gaan met onze scholing rond de 
kindgesprekken die we voeren met de kinderen. Deze scholing kan helaas niet doorgaan. 
We gaan echter wel aan de slag met het voorbereiden van de periode dat de school weer 
open kan, we werken aan de rapporten en passen onze groepsplannen aan.   
 
VO-gesprekken 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de VO-gesprekken 
in groep 8 plaats. Dit is het laatste gesprek voordat uw kind 
ingeschreven moet worden op een school voor voortgezet onderwijs. 
We laten u nog weten hoe we de gesprekken gaan organiseren.  
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Rapport en kwartiergesprekken  
Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee. Het is het 
eerste rapport van dit schooljaar. In november heeft u , tijdens het kwartiergesprek, van de 
leerkracht al gehoord hoe het op dat moment met uw kind in de klas ging. Nu krijgt u van 
ons op papier alle informatie. Na de voorjaarsvakantie volgen de kwartiergesprekken. Deze 
gesprekken stellen we een week uit, ze vinden nu plaats van 15 t/m 19 maart. Ook van 
deze gesprekken laten we u nog weten hoe we ze gaan voeren. In het gesprek krijgt u van 
ons aanvullende informatie bij het rapport en informeren we u over de uitslag van de Cito-
toetsen. Deze uitslag staat dit keer niet in het rapport, omdat we de toetsen iets later 
afnemen. Uiteraard kunt u in het gesprek ook uw eigen vragen stellen.  
Met de ouders van groep 7 bespreken we in deze gespreksronde het eerste voorlopige 
advies voor het voortgezet onderwijs. 
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. We starten pas in groep 2 met 
rapporten. In april worden de kwartiergesprekken met de ouders van groep 1 gevoerd. 
 

Nieuws van de Peuteropvang 
De Nationale Voorleesdagen zijn weer begonnen en duren dit jaar t/m 30 januari. Een 
mooie aanleiding om extra veel voor te lezen. 
Heeft u moeite met het vinden van het juiste voorleesboek? Neem dan een kijkje op 
www.kinderboeken.nl . Daar vindt u het boek waar een kind blij van wordt! Een andere 
mogelijkheid is www.devoorleeshoek.nl . Daar staan nu ook gratis voorleesverhalen i.v.m. 
de Nationale Voorleesdagen. U kunt inloggen met uw gegevens van de bibliotheek.  
Veel voorleesplezier! 
 
Als u samen met uw kind van groep 3 
t/m 6 een boek wilt lezen, dan kunt u 
ook naar 
www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/leesseries/tijdelijk-gratis-samenlezen  
  
 

Dalton = Zelfstandigheid 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief 
leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een 
taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp 
te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken 
stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. 
Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet 
een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet 

nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het 
nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 
 
Hoe is dit zichtbaar op onze school? 
Zelfstandig handelen begint op De Wissel al bij vierjarigen in de vorm van zelf spullen 
opruimen, zelf aankleden, zelf jas dicht doen en ophangen, zelf je veters strikken, 
enzovoort. Ook maken zij reeds in een zeer eenvoudige vorm kennis met de taak. De 
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opbouw in de taak wordt in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. De taak moet 
ruimte geven tot zelf ontdekkend leren en dus actief bezig te zijn. Het zelf oplossend leren 
leidt tot betere begripsvorming bij de leerlingen. 
 
BuitenGewone Spelen 
Deze voorjaarsvakantie zijn er 'BuitenGewone Spelen' in Uitgeest in plaats van het 
sportspektakel. Op maandag 22 februari zijn er activiteiten op het veld van MHCU voor 
kleuters en voor groep 3 t/m 8. 
 Kleuters: 

• 2 tijdvakken van een uur (10.30u en 11.30u) 

• Dans en spel 

• Kosten: €2,-  
Er is plek voor 48 kleuters 
 
Groep 3 t/m 8: 

• 3 tijdvakken van 1,5 uur 

• Starttijd 10.30u, 12.30u en 14.30u 

• Verschillende toffe buitenspel-/sportactiviteiten 

• Kosten: €2,50  
Er is plek voor 144 kids 
  
Inschrijven is verplicht via de activiteitenkalender op www.sportenbewegeninuitgeest.nl. 
Daar vind je ook meer informatie! Ben jij erbij?! 
  
 

 
 
  GGDflits: Corona-moe 

Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden? Wat als je kind bezorgd of 
angstig is? En hoe voorkom je zelf dat je 'corona-moe' wordt? Op deze en andere vragen 
geeft presentatrice Fiona antwoord in dit filmpje. 
 
Meer informatie:  
Coronavirus - informatie voor ouders | NJi     
Coronavirus | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl 
Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi tm 7 jaar  
Coronavirus - informatie voor kinderen | NJi 
Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi 
 
Maak je je zorgen over je kind? Of heb je zelf opvoedondersteuning nodig? Het is altijd 
mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan 
de school. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en verwijzen. Een afspraak 
maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of 
frontofficejgz@vrk.nl  
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